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RESUMO 

 

O desequilíbrio nas interações ecológicas causa alterações no fluxo gênico e na 

variabilidade genética entre as espécies, afetando o sucesso reprodutivo das plantas. Por 

tanto, através da biologia reprodutiva podemos verificar informações dos sistemas 

sexuais e reprodutivos com o ambiente, em relação ao grau de conservação. Além de 

inferir os mecanismos adaptativos e evolutivos da reprodução vegetal nos diferentes 

ecossistemas. Apesar de existir estudos sobre sistemas sexuais e reprodutivos em 

fisionomias do cerrado, no ambiente vereda não há registros. Assim, o objetivo desse 

trabalho é caracterizar e descrever os sistemas sexuais e reprodutivos que ocorrem em 

plantas de Vereda do Norte de Minas, de acordo com os gradientes de zonação 

característico de veredas. O estudo será realizado em duas veredas localizadas na região 

Norte de Minas Gerais. Para caracterização das áreas, foram alocados cinco transectos e 

distribuído 144 parcelas de acordo com a zonação das veredas, com tamanho de 20m × 

10m distanciando 150m entre si. Os indivíduos foram amostrados e identificados com 

(CAP), a 1,30m do solo, ≥ a 15 cm e ainda foram calculados os parâmetros quantitativos 

clássicos. Na analise das características estruturais das comunidades vegetais, será 

verificada a sexualidade das flores, o sistema sexual das espécies, o sistema reprodutivo 

e de compatibilidade, o hábito e o habitat. Análises de distribuição, frequencia e 

abundancia serão efetuado através do teste-G, e a analise de estatística paramétrica, serão 

realizadas a ANOVA ou submetidas ao teste Kruskal-Wallis. Espera-se, com a analise 

dos sistemas sexuais determinar os sistemas reprodutivos, e assim compreender o 

processo de reprodução das plantas. Além de estimar o grau de vulnerabilidade a extinção 

de algumas espécies, e buscar meios de conservação e recuperação dessas áreas. Através 

desse trabalho, espera-se que novas pesquisas sejam desenvolvidas para as diversas 

finalidades. 


