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Baseado em premissas da literatura para outras comunidades neotropicais, objetivou-
se avaliar se o hábito de crescimento e o estádio sucessional interferem na distribuição 
dos sistemas sexuais e se a frequência (% de espécies por sistema sexual), comparada 
à abundância (% de indivíduos por sistema sexual), proporciona conclusões distintas 
sobre a distribuição dos sistemas sexuais em sub-bosque de floresta estacional 
semidecidual (formação do domínio da Floresta Atlântica) em Viçosa, Minas Gerais, 
sudeste brasileiro. Para tanto, 24 parcelas de 100 m2 foram distribuídas igualmente 
entre quatro estádios sucessionais e avaliadas quinzenalmente de abril de 2011 a 
março de 2012. Os estádios foram pasto em regeneração (Pasto) e florestas em estádio 
inicial (FEI), médio (FEM) e avançado (FEA) de regeneração. Foram identificadas, 
em cada parcela, as espécies que se reproduziram com até 5 m de altura e anotados os 
seus hábitos, sistemas sexuais e abundância de indivíduos. Esses dados foram 
submetidos a análises estatísticas. Na área de estudo foram encontrados cinco 
sistemas sexuais: hermafroditismo (em 80,5% das espécies), dioicia (12,4%), 
monoicia (5,3%), andromonoicia (0,88%) e ginomonoicia (0,88%). O hábito afetou a 
distribuição dos sistemas sexuais. As ervas relacionaram-se ao hermafroditismo, as 
trepadeiras à monoicia e as arvoretas à dioicia. A andromonoicia e a ginomonoicia 
foram restritas às ervas. A distribuição dos sistemas sexuais também foi distinta entre 
os estádios sucessionais. A andromonoicia foi restrita ao Pasto, a ginomonoicia à FEI, 
enquanto a monoicia não foi observada na FEA e a dioicia predominou nesse estádio. 
Tais diferenças parecem determinadas pela gama de hábitos que compõem o sub-
bosque de cada estádio. A frequência ou a abundância dos sistemas sexuais nos 
hábitos permitiu a mesma conclusão: os hábitos interferem na distribuição dos 
sistemas sexuais (G=33,86, p=0,005; G=222,86, p=0,000, respectivamente). No 
entanto, para os estádios sucessionais a frequência e a abundância propiciaram 
conclusões distintas (G=12,138, p=0,734; G=114,81, p=0,000, respectivamente); os 
estádios sucessionais não interferiram na distribuição das frequências, enquanto as 
abundâncias foram influenciadas pelo estádio. Dentre as observações destaca-se a 
relação da diocia com o hábito lenhoso e os ambientes mais preservados e estáveis. 
Esses resultados evidenciam padrões de distribuição dos sistemas sexuais em sub-
bosque de Floresta Atlântica. (FAPEMIG) 
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