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Estudos recentes do sistema reprodutivo de Melastomataceae mostram a existência de
apomixia em vários gêneros, principalmente naqueles da tribo Miconieae. O objetivo
principal deste trabalho foi determinar os caracteres embriológicos relacionados à apomixia,
comparando-os com aqueles caracteres de espécies sexuadas. Para isto foram estudadas
espécies com sistema reprodutivo já determinado, exceto M. fallax DC., sendo duas
apomíticas (M. ferruginata DC. e M. rubiginosa (Bonpl.) DC.) e três sexuadas (M. elegans
Cogn., M. theaezans (Bonpl.) Cogn. e T. guyanensis Aubl.). As espécies foram coletadas em
diferentes áreas de Cerrado na região de Uberlândia e Ituiutaba, MG, e no Parque Estadual da
Serra de Caldas Novas, GO. Amostras de botões florais, flores em antese e frutos foram
fixadas em FAA 50, incluídas em resina (metacrilato), seccionadas em micrótomo rotativo, e
então submetidas à coloração com azul de toluidina 0,05%. As espécies apresentam óvulo
anátropo, crassinucelado, bitegumentado, com micrópila em “zig zag” formada pelos dois
tegumentos; a região rafeal é bem desenvolvida e a região calazal apresenta divisões celulares
e formação de hipóstase. Até o estágio final de formação do saco embrionário não foram
encontradas diferenças significativas entre as espécies sexuadas e aquelas apomíticas.
Entretanto, a partir da antese, nas espécies apomíticas, como em M. rubiginosa, células do
nucelo na região micropilar começam a diferenciar, sugerindo apomixia esporofítica. Esta
diferenciação das células do nucelo originou sementes com mais de um embrião, como
observado em M. ferruginata. O desenvolvimento da parede da antera é do tipo dicotiledôneo;
com isto, durante a microsporogênese, a parede é formada pela epiderme, endotécio, camada
média e tapete, todos unisseriados. A microsporogênese simultânea origina tétrades
tetraédricas, sendo que as diferenças entre as espécies sexuadas e apomíticas começaram a ser
observadas neste estágio. Com isto, as espécies apomíticas freqüentemente apresentam
micrósporos com desenvolvimento irregular, formando, em alguns casos, uma grande
quantidade de grãos estéreis. M. elegans, espécie sexuada, pode também apresentar baixa
viabilidade polínica, mostrando que existe uma grande variação desta característica nas
Melastomataceae, e que esta deve ser usada com ressalvas para caracterizar espécies
apomíticas neste grupo. (FAPEMIG)
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