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A fitossociologia é uma importante ferramenta para conservação, pois fornece 
informações sobre a composição e estrutura das comunidades naturais. Entre os 
parâmetros estruturais que podem ser avaliados, está a quantificação dos atributos 
reprodutivos, os quais são traços que trazem informações sobre as interações das 
plantas com a fauna, o fluxo gênico entre os indivíduos e outros mecanismos que 
propiciam a manutenção de suas populações. Objetivou-se verificar se o perfil 
fitossociológico atual de um fragmento secundário de floresta estacional decidual no 
norte de Minas Gerais pode ter alterado a frequência (porcentagem de espécies) e a 
abundância (porcentagem de indivíduos) dos sistemas sexuais. O estudo foi 
desenvolvido em 35 parcelas de 20 x 5 m, nas quais se quantificou os indivíduos 
arbóreos com CAP ≥ 15cm. O sistema sexual foi determinado para os espécimes 
identificados por meio de observações de flores em campo, análises de material 
coletado ou depositado em herbário e consulta a literatura especializada. Nessa 
classificação, andromonoicia e ginomonoicia foram incluídos em monoicia, assim 
como androdioicia e ginodioicia em dioicia. Foram amostrados 631 indivíduos, 
pertencentes a 64 espécies de 24 famílias. O fragmento apresentou o índice de 
diversidade de Shannon de 2,95 e a equabilidade de Pielou de 0,71. O 
hermafroditismo foi o sistema sexual mais frequente (75% das espécies), seguido pela 
dioicia (19%) e monoicia (6%). Essas proporções se assemelham às de outras 
formações florestais tropicais. Por outro lado, a análise da abundância, resultou em 
proporções inéditas: 51% dos indivíduos pertencem a espécies dioicas, 46% a 
hermafroditas e 3,4% a monóicas. Esses resultados são consequência da abundância 
de indivíduos de Myracrodruon urundeuva e Dilodendron bipinnatum, ambas dióicas, 
as quais representam 40% dos indivíduos amostrados. Essas espécies apresentam 
habilidade de rebrota, uma estratégia reprodutiva assexuada, que favorece o aumento 
do número de indivíduos. Entretanto, são espécies que dependem da polinização 
cruzada para manutenção da variabilidade genética populacional. Baseado nesses 
resultados, sugerimos que estratégias conservacionistas e os planos de restauração 
devem considerar o sistema sexual dominante, a fim de garantir a autossustentação 
das comunidades e a efetiva conservação desse ameaçado ecossistema (FAPEMIG). 
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