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OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

____________________________________________________________ 

Familiarizar o aluno com noções básicas de biologia reprodutiva das plantas com sementes, 

dando ênfase nos grupos neotropicais e em pesquisas recentes. Procura-se que o aluno 

tenha um panorama sobre a diversidade de estratégias de polinização, polinizadores e 

sistemas reprodutivos de plantas com sementes neotropicais. O curso tem também como 

objetivo que o aluno saiba como preparar pesquisas e material didático nesta área.  

 

 

EMENTA 

____________________________________________________________ 

Breve histórico da biologia da polinização como disciplina científica: Konrad Sprengel, 

Charles Robert Darwin. Os autores alemães e o conceito de síndromes de polinização, com 

ênfase no trabalho de Stefan Vogel. A biologia floral no contexto atual. A polinização como 

processo biológico. Partes funcionais de uma flor e de um estróbilo de gimnosperma. 

Sistema reprodutivo: autocompatibilidade e auto-incompatibilidade. Agamospermia. 

Estratégias que promovem a polinização cruzada: dioicia, hercogamia (protandria e 

protoginia). O conceito de recompensa floral: tecidos, partes ou secreções florais que 

atraem os polinizadores. Néctar, pólen, óleos florais, resinas e outros tipos de recompensas 

florais. Polinização por engodo. Principais tipos de polinizadores nos neotrópicos: abelhas 

nativas, lepidópteros, aves (beija-flores e outras), dípteros, coleópteros e morcegos. 

Polinização abiótica. A polinização nos grandes grupos de gimnospermas neotropicais 

(Coniferales, Zamiaceae, Gnetaceae e Ephedraceae). Polinização nas “Angiospermas 

basais”: polinização em Nympheaceae. Polinização em Chloranthaceae. A polinização nas 

Magnolídeas: Annonaceae, Magnoliaceae, Winteraceae, Piperaceae, Aristolochiaceae, 

Lauraceae, Monimiaceae e Siparunaceae. Polinização nos grandes grupos de 

monocotiledôneas: Iridaceae, Amaryllidaceae, Alliaceae, Orchidaceae e palmeiras. 

Polinização na Orden Poales (Poaceae e grupos próximos). Polinização em grupos 



representativos de Eudicotiledôneas: Gunneraceae, Cactaceae, Myrtales (Onagraceae, 

Melastomataceae). Polinização em Lecythidaceae e Marcgraviaceae. Polinização em 

Apocynaceae (sensu lato, incluindo Asclepiadoideae) e Rubiaceae. Polinização nas 

Compositae e Campanulaceae. Aula de campo: como fazer um trabalho científico de 

Biologia Floral. Desenho experimental. Perguntas que podem ser abordadas a través destes 

estudos. Metodologias mais freqüentes. Como elaborar materiais didáticos de Biologia 

Floral (com ênfase em vídeos). 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

____________________________________________________________ 

 

 

Dia 1: Breve histórico da biologia da polinização como disciplina científica: Konrad 

Sprengel, Charles Robert Darwin. Os autores alemães e o conceito de síndromes de 

polinização, com ênfase no trabalho de Stefan Vogel. A biologia floral no contexto atual. A 

polinização como processo biológico. Partes funcionais de uma flor e de um estróbilo de 

gimnosperma. Sistema reprodutivo: autocompatibilidade e auto-incompatibilidade. 

Agamospermia. Estratégias que promovem a polinização cruzada: dioicia, hercogamia 

(protandria e protoginia). 

 

Dia 2: O conceito de recompensa floral: tecidos, partes ou secreções florais que atraem os 

polinizadores. Néctar, pólen, óleos florais, resinas e outros tipos de recompensas florais. 

Polinização por engodo. Principais tipos de polinizadores nos neotrópicos: abelhas nativas, 

lepidópteros, aves (beija-flores e outras), dípteros, coleópteros e morcegos. Polinização 

abiótica. 

 

Dia 3: A polinização nos grandes grupos de gimnospermas neotropicais (Coniferales, 

Zamiaceae, Gnetaceae e Ephedraceae). Polinização nas “Angiospermas basais”: polinização 

em Nympheaceae. Polinização em Chloranthaceae. 

 

Dia 4: A polinização nas Magnolídeas: Annonaceae, Magnoliaceae, Winteraceae, 

Piperaceae, Aristolochiaceae, Lauraceae, Monimiaceae e Siparunaceae. Polinização nos 

grandes grupos de monocotiledôneas: Iridaceae, Amaryllidaceae, Alliaceae, Orchidaceae e 

palmeiras. Polinização na Orden Poales (Poaceae e grupos próximos). 

 

Dia 5: Polinização em grupos representativos de Eudicotiledôneas: Gunneraceae, 

Cactaceae, Myrtales (Onagraceae, Melastomataceae). Polinização em Lecythidaceae e 

Marcgraviaceae. Polinização em Apocynaceae (sensu lato, incluindo Asclepiadoideae) e 

Rubiaceae. Polinização nas Compositae e Campanulaceae. 

 

Dia 6: Aula de campo: como fazer um trabalho científico de Biologia Floral. Desenho 

experimental. Perguntas que podem ser abordadas a través destes estudos. Metodologias 

mais freqüentes. Como elaborar materiais didáticos de Biologia Floral (com ênfase em 

vídeos). 

 



Dia 7: Aula de campo: como fazer um trabalho científico de Biologia Floral (parte 2). 

Desenho experimental. Perguntas que podem ser abordadas a través destes estudos. 

Metodologias mais freqüentes. Como elaborar materiais didáticos de Biologia Floral (com 

ênfase em vídeos). 
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