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Introdução

A família Euphorbiaceae é considerada uma das 
maiores dentre as angiospermas (cerca de 6000 
espécies distribuídas em 300 gêneros), apresenta 
grande diversidade morfológica e distribuição 
predominantemente pantropical [7]. É uma das famílias 
mais representativas no Brasil e, do ponto de vista 
taxonômico, uma das mais complexas, com 
aproximadamente 70 gêneros e 1000 espécies [5]. A 
família é representada por espécies lenhosas e 
herbáceas. As flores unissexuadas, em geral 
monoperiantadas, ocorrem em plantas monóicas ou 
dióicas, com ou sem vestígio do sexo atrofiado, e 
dispostas em inflorescências racemosas ou cimosas. As 
flores masculinas possuem número variável de estames, 
e as femininas são tricarpelares, com fruto, comumente, 
tipo cápsula [5].

As Euphorbiaceae se apresentam entre as famílias 
mais comuns nas formações naturais brasileiras, sendo 
o gênero Croton comum em todos os ecossistemas [5].

O gênero Croton compreende cerca de 800 
espécies difundidas principalmente na América, com 
aproximadamente 600 espécies no Novo Mundo, 
segundo Webster [7] e poucos representantes
paleotropicais [4].

Existe uma escassez de estudos realizados com a 
biologia reprodutiva do gênero Croton. Entre as 
espécies investigadas estão C. floribundus e C. priscus
por Passos [3]. A autora registrou monoicia, sistema de 
polinização generalista (inclusive anemofilia) e 
autocompatibilidade.

Esse estudo tem como objetivos investigar os 
sistemas reprodutivo e sexual, e a ecologia de 
polinização de Croton sellowii Baill. em uma área de 
restinga de Pernambuco.

Material e métodos

A. Área de período de estudo
O estudo foi desenvolvido na Reserva Particular 

do Patrimônio Natural “Nossa Senhora do Outeiro de 
Maracaípe”, distrito de Nossa Senhora do Ó, Município 
de Ipojuca (08º31’48’’S e 35º001’48’’W), de agosto de 
2008 a maio de 2009.

B. Biologia floral
Os dados de biologia floral foram coletados em 

um mínimo de 10 flores de diferentes indivíduos e no 

mínimo duas populações. Foram investigados o período de 
antese, de receptividade estigmática (com a técnica da água 
oxigenada), seqüência de abertura e a presença de regiões 
emissoras de odor com vermelho neutro [2]. Dados 
morfométricos (comprimento e diâmetro da cálice e altura 
total da flor) foram coletados de flores masculinas e 
femininas.
C. Sistema reprodutivo

Para verificação do sistema reprodutivo foram realizados 
os experimentos de geitonogamia manual, polinização 
cruzada, apomixia, geitonogamia espontânea e controle, em 
flores previamente ensacadas (N=30 por tratamento). As 
flores tratadas foram marcadas no pedicelo ou ramo da 
inflorescência com linha colorida (cada tratamento de uma 
cor), e a formação de frutos foi acompanhada 
semanalmente.
D. Sistema sexual

Para a determinação da sexualidade foram utilizados dez 
indivíduos de populações distintas. De cada indivíduo 
foram coletados três botões florais (de inflorescências 
distintas) e fixados em álcool 70%. Em laboratório, esses 
botões foram observados sob lupa e dissecados, a fim de se 
detectar a sexualidade morfológica. A viabilidade polínica 
foi verificada utilizando a técnica do carmim acético [2]. 
As anteras dos três botões florais dos dez indivíduos 
citados foram agrupados em uma lâmina e maceradas com 
auxílio de um bastão de vidro para liberação dos grãos de 
pólen e posterior aplicação do carmim. A funcionalidade 
dos elementos femininos foi testada pelo acompanhamento 
da formação de frutos provenientes de polinização natural 
em campo, em flores (N=43) marcadas desde a pré-antese.
E.Visitantes florais

A determinação dos visitantes florais foi realizada 
através de 12 horas de observações focais em campo, 
distribuídas em três dias. A cada visita foram anotados a 
hora, a espécie visitante, o número de flores visitadas e o 
comportamento de visita (contato com elementos sexuais, 
tipo de recurso coletado). Os visitantes florais foram 
coletados com rede entomológica ou frascos de vidro, 
montados e encaminhados para especialistas para 
identificação.

Resultados e Discussão

A. Biologia floral
     Croton sellowii é uma espécie arbustiva que mede entre 
0.40cm a 1.80m, que ocorre nas bordas mata, podendo ser 



considerada pioneira, com inflorescências racemosas, 
expostas e eretas. As flores pistiladas são localizadas 
na base da inflorescência e abrem antes das flores 
estaminadas, localizadas no ápice (Fig. 1). Não há 
sobreposição entre as fases feminina e masculina na 
mesma inflorescência, portanto a espécie pode ser 
considerada protogínica no nível da inflorescência. 
Este tipo de protoginia é freqüentemente observada em 
outras espécies monóicas de Euphorbiaceae, segundo 
Vieira [6]. Foi observada uma maior quantidade de 
indivíduos na fase masculina do que feminina na 
população.

A flor pistilada (Fig. 1) é pedicelada, monoclamídea, 
com cálice pentalobado e esverdeado, assim como o 
ovário, contrastando com o estilete branco e 
multipartido. O ovário é súpero, tricarpelar, trilocular, 
apresentando um óvulo em cada lóculo e a placentação 
é apical. O cálice e o estigma são persistentes no fruto. 
Foi observada a abertura que varia de uma a três flores 
pistiladas em cada inflorescência ao dia. A antese da 
flor pistilada inicia-se com o afastamento das sépalas, 
seguido do alongamento e exposição dos estigmas. Não 
foi possível definir uma hora para abertura da flor, que 
ocorre depois das 17h e antes das 06h. A flor está 
receptiva desde o momento de sua abertura até o 
momento em que o estigma se apresenta com uma 
coloração marrom, indicando senescência. A flor tem 
uma duração de cinco dias, caso não haja polinização, 
pois ao ser polinizada observa-se o fechamento gradual 
do verticilo floral. Depois da senescência, as flores 
femininas permanecem na inflorescência, e com cerca 
de duas semanas, já é possível visualizar frutos com 
alto grau de desenvolvimento. Este caracteriza-se por 
ser uma cápsula tricoca, de deiscência explosiva, 
contém três sementes e coloração castanha quando 
maduro.

O início da fase masculina só foi observado 
quando as flores pistiladas estiveram em fase de fruto 
em desenvolvimento. A flor estaminada (Fig. 1) é 
pedicelada, diclamídea, apresentando cálice de cor 
verde e corola branca, ambas pentâmeras. Apresenta 
cerca de onze estames, com filetes e anteras 
esbranquiçadas, fixadas pela base, com deiscência 
longitudinal. O pólen é pulverulento e branco. A 
abertura das flores estaminadas tem início por volta de 
08h. Inicialmente há o afastamento das sépalas e 
pétalas, seguido da distensão dos filetes. Por volta das 
10h já pode ser observada deiscência das anteras em 
algumas flores. As flores masculinas têm duração de 
um dia, abrindo-se de uma a quatro flores por dia em 
cada inflorescência.

Tanto a flor feminina quanto a masculina exalam
odor cítrico, sendo a flor masculina a que apresenta o 
odor mais acentuado. As regiões consideradas como 
emissoras de odor na flor pistilada são o estigma e 
estilete e, na flor estaminada, a região se encontra nas 
anteras. Ambas apresentam nectário amarelado na base 
da porção interna da flor. As flores femininas são 
maiores que as masculinas (Tab. 1).

B.Sistema reprodutivo
A formação de frutos por geitonogamia (Tab. 2) nos 

leva a classificar a espécie como autocompatível. No 
entanto, a presença da dicogamia marcante reduz bastante a 
ocorrência de geitogamia, promovendo, assim, a 
polinização cruzada, conforme apontado por Bertin [1]. 

Houve formação de frutos formados por apomixia e 
geitonogamia espontânea, e a produção de frutos por 
polinização natural foi relativamente alta. A elevada 
porcentagem de formação de frutos de flores que foram 
deixadas expostas pode ter sido resultante de polinização 
cruzada, autopolinização e apomixia. (Tab. 2).
C.Sistema sexual

   Croton sellowii é uma espécie monóica. Foi observada 
a presença de ovário com óvulos, em flores pistiladas, e 
anteras com pólen, nas flores estaminadas. A viabilidade 
média dos grãos de pólen foi considerada alta (93,7 ± 
1,9). Houve uma grande quantidade de formação de 
frutos, por flores deixadas expostas aos visitantes
(76,7%).
D.Visitantes florais

As flores pistiladas e estaminadas de C. sellowii foram 
visitadas por uma ampla gama de invertebrados 
pertencentes às ordens Hymenoptera (Pompilidae, 
Sphecidae, Vespidae, Apidae, Megachilidae, Formicidae), 
Diptera (Bombilidae), Lepidoptera (Hesperiidae), e 
Hemiptera (Coreidae), além de Aracnídeo (Tomisidae), 
totalizando um número de 19 espécies observadas. Apesar 
da maior parte das visitas ser efetuada por abelhas, a 
grande diversidade de insetos visitantes nos leva a 
considerar Croton selowii uma espécie generalista do ponto 
de vista de polinização, o que corrobora os dados de Passos 
[3]. Aparentemente a maior parte dos visitantes teve 
preferência pelas flores estaminadas, talvez pela presença 
de pólen e por ser encontrada em maior número.
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Tabela 1. Morfometria floral (mm) de Croton sellowii em uma área de restinga Ipojuca, PE. Sd: desvio padrão.



Elemento floral Pistiladas Estaminadas
Média ± sd Média ± sd

Diâmetro da flor (cálice) 6,63 ± 1,20 2,98 ± 0,27

Comprimento do cálice 4,48 ± 0,57 2,44 ± 0,28

Altura total 6,0 ± 0,63 4,25  ± 0,40

Tabela 2. Resultados dos tratamentos realizados para verificação do sistema reprodutivo de Croton sellowii em uma área de restinga 

Ipojuca, PE. Cruzada: 

Figura 1. Estruturas reprodutivas do C. sellowii (Euphorbiaceae) em uma área de restinga em Pernambuco. (A) Inflorescência com 
frutos na base e botões masculinos no ápice, (B) flor pistilada, (C) flor estaminada.

Tratamento Flores tratadas Frutos %

Polinização cruzada 30 16 53,3
Geitonogamia manual 29 20 68,9
Geitonogamia espontânea 21 2 9,5
Controle 43 33 76,7
Apomixia 32 4 12,5
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