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Tecoma stans é uma planta exótica amplamente distribuída no Brasil. Estudos prévios
indicaram a ocorrência de autocompatibilidade (AC) em T. stans, embora numa população de
Ribeirão Preto, SP, flores polinizadas com o seu próprio pólen não tenham formado fruto, ao
passo que as submetidas à geitonogamia induzida frutificaram em taxa similar às submetidas
à xenogamia. Em Bignoniaceae, a AC é pouco frequente e mais de 80% das espécies
apresenta auto-incompatibilidade (AI). Estudos recentes sugerem que o surgimento da auto-
fertilidade na família pode, em alguns casos, estar associado à poliploidização e à
poliembrionia. O número cromossômico em T. stans é 2n=36; porém análises citogenéticas
nunca foram realizadas em populações onde o sistema reprodutivo tenha sido verificado.
Objetivou-se verificar se a AC em T. stans poderia estar associada à poliploidia e
poliembrionia. Foram realizados experimentos de polinização controlada para confirmar o
sistema reprodutivo em uma população de Uberlândia, MG. Foram coletadas sementes de
quatro indivíduos da população de Uberlândia e de quatro indivíduos da população de
Ribeirão Preto. Foram dissecadas 30-50 sementes por indivíduo de cada população para a
verificação da ocorrência ou não da poliembrionia. Para as análises citogenéticas, obtiveram-
se pontas de raízes das duas populações a partir de sementes germinadas em laboratório. As
pontas das raízes foram pré-tratadas com o anti-mitótico PDB durante quatro horas e mantidas
entre 16° e 18° C. O material, fixado em Carnoy por 24 horas e preservado em etanol 70%,
foi mantido em freezer. Para confecção das lâminas, o material foi amolecido com HCL 5%,
esmagado e corado com Giemsa. Foram contadas 20 células em metáfase mitótica de cada
população. A população de Uberlândia mostrou-se autocompatível, tendo desenvolvido frutos
a partir de flores polinizadas com o seu próprio pólen. Flores submetidas à xenogamia e
polinização natural também desenvolveram frutos e a geitonogamia não foi testada. Ambas as
populações apresentaram apenas sementes monoembriônicas e o número cromossômico
2n=36. Embora uma das populações desenvolva frutos a partir de flores polinizadas com o
seu próprio pólen e a outra não, ambas são diplóides e monoembriônicas. A AC observada em
T. stans não está relacionada à poliploidização e não é acompanhada por poliembrionia, de
forma que fatores ainda desconhecidos seriam responsáveis pela quebra da AI nesta espécie.
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