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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

SISTEMA SEXUAL DE Guarea guidonia (L.) Sleumer (Meliaceae)
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O dimorfismo sexual como um fenômeno de ampla ocorrência dentre as espécies de Meliaceae, 
porém a confirmação do sistema sexual é limitada em muitas das espécies. Consideram que a 
distinção do dimorfismo sexual em Guarea guidonia somente pode ser confirmada após estudo 
de populações vivas. As coletas foram realizadas no mês de junho de 2012 no Parque Municipal 
Areião, no município de Goiânia, Goiás. Em número de plantas, foram coletas seis plantas com 14 
inflorescências do morfotipo femininos e três plantas com oito inflorescências do morfotipo mas-
culinos. Dentre as plantas que coletadas foram observadas ao final do mês para confirmação da 
formação ou não de frutos. As inflorescências foram medidas em comprimento total, o comprimento 
dos três principais eixos secundários da inflorescência, e contados os números de ramos em cada 
inflorescência e os números de botões florais, flores e/ou cicatrizes de flores antigas. A quantida-
de de grãos de pólen por flor foi realizada utilizando câmara de Newbauer e protocolo de carmim 
acético. Foram utilizados três flores de cada morfotipo, sendo uma de cada planta e de cada flor, 
foram contadas três anteras diferentes. Para comparação adequada dos resultados encontrados 
foi utilizado teste t de Student para verificar significância estatística.  O objetivo desse trabalho é 
utilizar características morfológicas das inflorescências e flores de G. guidonia para definir o siste-
ma sexual da espécie. As plantas que produziram frutos e assim foram consideradas plantas femi-
ninas apresentam inflorescência em média de 8,92±5,39 cm de comprimento. Já plantas que não 
produziram frutos e foram consideradas plantas masculinas apresentam inflorescência em média 
de 19,71±4,06 cm de comprimento.  As inflorescências masculinas tem em média 6,35±3,56 cm de 
tamanho médio dos 3 principais eixos secundários e as plantas femininas apresentaram somente 
1,44±0,49 cm.  O número de botões florais, flores ou cicatrizes também foram diferentes entre plan-
tas masculinas e femininas. As plantas masculinas apresentaram em média 262,5±113,64 botões, 
flores ou cicatrizes já as plantas femininas apresentam 37,46±24,32. Corroborando com os resul-
tados encontrados na morfologia das inflorescências, a quantidade de grãos de pólen encontrados 
nas flores do morfotipo masculino foi maior que nas flores de morfotipo feminina, em que as plantas 
masculinas produzem em média 243,66±140,78 grãos de pólen e as femininas produzem apenas 
2,44±1,50. 
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