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Os sistemas sexuais de espécies vegetais correlacionados com seus caracteres ecológicos nos 
conduzem a explicações de mecanismos estruturais de comunidades, permitindo estabelecer pa-
drões que explanam as suas composições e interações. O objetivo deste trabalho foi registrar a 
frequência dos sistemas sexuais de angiospermas numa floresta de Tabuleiro no norte do Espírito 
Santo e relaciona-los com as síndromes de polinização e tipo de frutos. Para 46 espécies domi-
nantes (valor de cobertura >1) foi feito um levantamento minucioso em literatura e herbário (VIES 
setorial/ CEUNES, CVRD) para determinar o sistema sexual (hermafroditismo, dioecia e monoe-
cia), síndromes de polinização (entomofilia, anemófila, quiropterofilia e ornitofilia) e tipo de frutos 
(carnoso ou seco). Os dados obtidos foram avaliados utilizando uma análise de correspondência 
(AC). A maioria das espécies amostradas possuem flores perfeitas, enquanto 17% são dióicas e 
11% monóicas. Os três primeiros eixos do AC explicaram 72% da inercia total e variância dos da-
dos. Foram identificadas três tendências: (1) as espécies hermafroditas são principalmente ento-
mófilas, ornitófilas e quiropterófilas, e seus frutos são secos (e.g. Lecythidaceae); (2) as espécies 
dióicas são principalmente polinizadas por insetos e seus frutos são carnosos (e.g. Burseraceae), e 
(3) as espécies monóicas são polinizadas pelo vento possuindo frutos carnosos. Nossos resultados 
acompanham as tendências das florestas tropicas, descritas na literatura, sendo o hermafroditismo 
o sistema sexual mais comum e as frequências de dioecia e monoecia em torno de 20% e 13% 
respetivamente. É conhecida uma relação positiva entre espécies dióicas e polinização por insetos 
e sistemas diclinos com frutos carnosos, o que foi corroborado neste trabalho. Esta tendência é 
explicada pela teoria da estratégia evolutiva estável, em que há divisão dos sexos para otimizar a 
alocação de recursos obtendo a melhor aptidão para cada individuo.
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